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PSYKIATRI 

 

Maskrosbarn och ”orkidébarn”: gener har betydelse för vår känslighet för stress 

I forskningsprojektet undersöks hur våra gener, vår uppväxtmiljö och vårt sociala sammanhang 

samverkar i risk för att utveckla t ex depression och antisocialt beteende. Vissa varianter av vissa gener 

verkar medföra en högre känslighet för påverkan från den sociala miljön, både gällande positiva och 

negativa faktorer. Bärare av dessa känsliga gener (så kallade ”orkidébarn” i kontrast till det mer 

välkända begreppet ”maskrosbarn”) påverkas i högre grad av en stressande och negativ miljö, men de 

positiva effekterna av en stödjande och stimulerande miljö blir också större. 

Cecilia Åslund 

cecilia.aslund@regionvastmanland.se  

 

Pågående studie om spelbeteende och risktagande 

I studien vill vi undersöka vilka personer som kan ha en ökad risk för att spela för mycket eller utveckla 

spelberoende. Med hjälp av trådlösa sensorer mäts hjärtfrekvens, hudkonduktans och kropps- och 

ansiktsrörelser under ett experiment där deltagarna bland annat ska spela om pengar. Studien kommer 

att besvara frågor om olika geners och miljöfaktorers betydelse för olika former av spelbeteende. 

Studien ska inkludera 200 unga vuxna som redan medverkar i det pågående forskningsprojektet SALVe 

kohort. I SALVe kohort följer vi personer som är födda i Västmanland år 1997 eller 1999 under 20 års tid 

för att undersöka orsaker till psykisk och somatisk ohälsa. 

Cecilia Åslund 

cecilia.aslund@regionvastmanland.se 

 

Att mäta och förstå (positiv) psykisk hälsa bland ungdomar 

Psykisk hälsa är inte detsamma som frånvaro av psykisk ohälsa. I den epidemiologiska bevakningen av 

ungas hälsa bör psykisk hälsa därför mätas med ett för ändamålet särskilt utformat instrument, 

lämpligen ett instrument som i linje med Världshälso-organisationens definition av psykisk hälsa fångar 

in såväl emotionellt välbefinnande som psykologisk- samt social funktion. Den här studien syftade till att 

utvärdera ett sådant instrument i en ungdomspopulation. 

Fredrik Söderqvist 

fredrik.soderqvist@regionvastmanland.se  

 

Skillnader i psykiska hälsa bland västmanländska ungdomar  

Medan det finns en del kunskap om skillnader i psykisk ohälsa mellan olika grupper är kunskapen 

betydligt mindre när det gäller skillnader i förekomst av (positiv) psykisk hälsa, som har ett värde i sig. 

Den här studien undersökte om den psykiska hälsan bland länets ungdomar är jämlikt fördelad utifrån 

kön, socioekonomisk position, sexuell läggning, födelseland och funktionsnedsättning. 

Fredrik Söderqvist 

fredrik.soderqvist@regionvastmanland.se  
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Skolbaserad intervention för att främja ungdomars psykiska hälsa – en 
genomförandestudie 

Det saknas skolbaserade metoder för att främja ungdomars psykiska hälsa med bevisad effekt. Det finns 

metoder som förebygger psykisk ohälsa men dessa handlar inte främst om att främja psykisk hälsa, som 

är något annat än bara frånvaro av psykisk ohälsa. Den har ett värde i sig. Syftet med den här studien var 

att förankra, utveckla, testa och processutvärdera en ny metod för att främja ungas psykiska hälsa. 

Fredrik Söderqvist 

fredrik.soderqvist@regionvastmanland.se  

 
 

En fråga för föräldrar, eller? Depressiva symptom hos ungdomar  

Kan föräldrar påverka sina ungdomars mående till det bättre eller sämre? I ett forskningsprojekt 

undersöks hur föräldrarelationen kan associeras till depressiva symptom hos unga män och kvinnor. 

Vissa dimensioner av föräldraskap tycks kunna associeras till depressiva symptom i större utsträckning 

än andra. En strukturerad eller varm dimension t ex verkar skyddande för individer med depressiva 

symptom och då i synnerhet unga kvinnor. Unga kvinnor generellt tycks vara mer känsliga för hur 

relationen till föräldrarna ser ut i jämförelse med unga män, där andra individer än just föräldrar kanske 

spelar en större roll.  

Rebecka Addo 

rebecka.addo@regionvastmanland.se  

 

 

Utveckling av GAIT – ett nytt test som mäter dataspelberoende 

Vi utvecklade en självskattningsskala och en föräldraskala för att screena ungdomar för problematiskt 

dataspelande eller dataspelberoende (GAIT och GAIT-P). En expertpanel bestående av 7 professionella, 

10 ungdomar och 10 föräldrar bedömde skalans innehållsvaliditet genom att bedöma varje frågas 

relevans, tydlighet, enkelhet, representativitet, omfattning, och innebörd samt om någon viktig aspekt 

saknades.  

Resultaten visade att samtliga bedömde att GAIT fångade in fenomenet dataspelberoende, att skalan 

var lämplig från 12 – 13 år, var lätt att förstå och lagom lång. Både de enskilda frågorna och skalan 

sammantaget hade mycket bra värden, med medelvärde för I-CVI på 0.97 och S-CVI/Ave på 0.99 jämfört 

med de lägsta rekommenderade värdena på 0.78 respektive 0.90. Det framkom inte några skillnader i 

bedömningarna beroende på grupp eller kön.  

GAIT bedömdes sammanfattningsvis ha en god innehållsvaliditet av expertpanelen. 

Sofia Vadlin 

sofia.vadlin@regionvastmanland.se 
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Utvärdering av nytt test för dataspelberoende – mäter GAIT rätt, och hur vanligt är 
dataspelberoende bland ungdomar i Västmanland? 

Psykometrisk utvärdering av skalan GAIT och dess föräldraversion GAIT-P genomfördes med hjälp av 

deltagare i SALVe Kohort bestående av ungdomar födda 1997 och 1999 boende i Västmanland samt 

deras föräldrar. Dessutom undersöktes hur många av ungdomarna och deras föräldrar som själva 

skattade dataspelberoende hos ungdomarna.  

De psykometriska utvärderingarna visade att båda skalorna mäter dataspelberoende och hade goda 

psykometriska egenskaper. Den självskattade förekomsten av dataspelberoende för ungdomarna var 1.3 

% (samtliga pojkar) och 2.4 % när föräldrarna skattade ungdomarna (av dessa var 4 flickor). 

Sofia Vadlin 

sofia.vadlin@regionvastmanland.se  

 

Är det vanligare med psykiatriska symtom bland ungdomar som spelar  
för mycket dataspel? 

Vi undersökte om det var vanligare med psykisk ohälsa (symtom på ADHD, depression, ångest eller 

psykosliknade upplevelser) bland ungdomar som spelar för mycket dataspel. Ungdomar från SALVe 

kohorten (födda 1997 och 1999 i Västmanland) och ungdomar från BUP i Västmanland deltog i studien. 

Flickor uppgav fler symtom på ADHD, depression, ångest och psykosliknande upplevelser och det var 

åtta gånger vanligare med problematiskt dataspelande hos pojkar. Bland de med problematiskt 

dataspelande var det två gånger så vanligt med symtom på ADHD, depression och ångest. Studien 

understryker vikten av att undersöka problematiskt dataspelande och psykiatriska symtom, både inom 

psykiatrin, socialtjänsten och inom skolhälsovården för att inte förbise möjlig samsjuklighet.  

Sofia Vadlin 

sofia.vadlin@regionvastmanland.se 

 

A longitudinal study of the individual and group level problematic gaming and 
associations with problem gambling among Swedish adolescents 

Kan problematiskt dataspel leda till spel om pengar? 

Vi undersökte hur många som hade problem med dataspelande 2012 som även hade det tre år senare. 

Dessutom undersökte vi om det fanns någon association mellan att ha problem med dataspel och att 

sedan ha problem med att spela om pengar tre år senare. 

Elva procent av ungdomarna hade problem med dataspel både 2012 och 2015. Det var nästan två 

gånger ökad sannolikhet att ha problem med att spela om pengar om man tidigare hade problematiskt 

dataspelande.  

Sofia Vadlin 
sofia.vadlin@regionvastmanland.se 
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RÖKNING  

 

Att sluta röka – effektivitet och kostnadseffektivitet av olika rökslutsprogram 

Att aldrig börja röka är det bästa man kan göra för sin egen och andras hälsa och för ekonomin. Om man 

röker, är det bästa man kan göra att sluta.  

En del lyckas sluta på egen hand, men de flesta lyckas bättre med hjälp. Det finns många effektiva 

behandlingar som t ex rådgivning och läkemedel.  

Inom detta forskningsprojekt undersöks effektivitet och kostnadseffektivitet av olika rökslutsprogram, 

framför allt inom tandvården och inom telefonrådgivning på den nationella ”Sluta-röka-linjen”. Vi söker 

också faktorer som kan användas för att individanpassa stödet och därigenom hjälpa fler till rökfrihet.    

Eva Nohlert 
eva.nohlert@regionvastmanland.se  

 

 

 

 

 

 

SÖMNAPNÉ  

 

Sömnapné - en effektiv behandling där två typer av bettskenor utvärderas 

Sömnapné och snarkning är intimt hopkopplade. Behandling av apné görs idag med andningsmask, så 

kallad CPAP, eller med speciella bettskenor som öppnar upp luftvägarna. I en stor studie har två typer av 

bettskenor utvärderats, en typ av skena som är dyr men som lätt kan justeras vs. en typ som är mindre 

kostsam men komplicerad att ändra. 

Göran Isacsson 
goran.isacsson@regionvastmanland.se  
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INFEKTION OCH INFLAMMATION 

 

Ledprotesinfektioner med S. epidermidis – en sjukhussmitta? 

Varje år får ca 1000 västmanlänningar en ny höft- eller knäprotesled. Resultaten är i stort mycket goda, 

men 15-20 patienter drabbas årligen av en postoperativ infektion i den nya protesleden som kräver 

förnyad operation och långvarig antibiotikabehandling. En av de vanligaste bakteriearterna vid 

ledprotesinfektion är Staphylococcus epidermidis, bakterier som vi alla har på huden och som fyller en 

viktig funktion i vår normalflora. Vi undersöker hur S. epidermidis som orsakar ledprotesinfektioner 

skiljer sig genetiskt från de S. epidermidis som normalt finns på huden, och om patienter ”smittas” på 

sjukhus av stammar som ger upphov till ledprotesinfektioner. Målsättningen är att resultaten i 

förlängningen ska bidra till att färre patienter drabbas av ledprotesinfektion med S. epidermidis.  

Emeli Månsson 

emeli.mansson@regionvastmanland.se  

 

HPV-vaccin till kvinnor som lever med hiv; vilket vaccin kan ge mest nytta? 

I forskningsprojektet undersöks vilka typer av humant papillomavirus som orsakar allvarliga 

cellförändringar i livmoderhalsen, beroende på om man lever med hiv eller ej. Detta har betydelse 

för valet av HPV vaccin (det finns flera olika HPV vaccin som täcker för olika HPV typer) och för att 

avgöra hur man bäst screenar kvinnor som lever med hiv för livmoderhalscancer. Studien bygger på 

data som hämtas från nationella hälsoregister. 

Christina Carlander 
christina.carlander@regionvastmanland.se  

 

Har individer som lever med hiv i Sverige en ökad risk att utveckla cancer? 

Studier från andra länder har visat att individer som lever med hiv har en ökad risk för ett flertal 

cancertyper, främst infektionsrelaterad cancer såsom livmoderhalscancer och analcancer. Men också 

för lungcancer även efter det att man tagit hänsyn till rökvanor. Det finns i dagsläget inga uppgifter 

gällande detta vad gäller individer som lever med hiv i Sverige och vilka riskfaktorerna i så fall är. 

Detta har betydelse för hur vi bäst behandlar och följer upp individer som lever med hiv i Sverige.  

Tina Carlander 
christina.carlander@regionvastmanland.se  
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KVINNOKLINIK 

 

En ovanlig sjukdom hos kvinnor med dålig prognos – studier av prognostiska 
faktorer i primär vaginalcancer 

Primär vaginalcancer är en ovanlig gynekologisk sjukdom men med dålig prognos för de kvinnor som 

drabbas. Syftet med detta forskningsprojekt är att studera förekomst av humant papillomvirus och av 

andra biologiska ämnen i primär vaginalcancer och undersöka om det är av betydelse för 

patienternas prognos. Detta skulle kunna bidra med ökad kunskap om primär vaginalcancer och 

förbättra diagnostik och behandling i förlängningen. 

Cecilia Ranhem 
cecilia.ranhem@regionvastmanland.se  

 

 

HJÄRT-KÄRLSJUKDOMAR 

 

Motionera regelbundet - bli gammal 

Vill du bli gammal bör du hålla dig i god fysisk form. Det är slutsatsen i en studie som vi genomfört. År 

1997 gjordes en bred hälsoundersökning bland de som då var 75 år i Västerås. De drygt 400 män och 

kvinnor som deltog i studien undersöktes avseende sjukdomshistoria, hjärtfunktion, arbetsprov, 

blodvärden, antropometri och psykologiskt välbefinnande och följdes därefter upp under 15 år vad 

avser död och dödsorsaker. 

Till vår förvåning var god arbetsförmåga vid cykelarbetsprov den klart starkaste faktorn för 

överlevnad hos männen. Även för kvinnor var goda resultat på arbetsprovet viktigt, men den 

betydelsefullaste faktorn för överlevnad var att inte ha förhöjda nivåer av vita blodkroppar i blodet. 

Däremot hade etablerade riskfaktorer som diabetes, fetma och dåliga kolesterolvärden ingen eller 

liten inverkan på 15-årsöverlevnaden.  

Studien visar att daglig fysisk aktivitet, som cykling och promenader, har mycket större betydelse för 

överlevnaden än man tidigare trott. 

John Öhrvik 

john.ohrvik@regionvastmanland.se  

 

Pågående studie om nya proteinmarkörer i relation till etablerade riskfaktorer 
för hjärt-kärlsjukdom 

Syftet med denna studie är att studera till vilken grad nya sk proteinmarkörer kan förbättra 

riskprediktionen för hjärt-kärlsjukdom utöver den som ges av etablerade riskfaktorer. För detta 

ändamål använder vi två prospektiva kohorter – Improve, som är en europeisk prospektiv studie som 

inkluderat cirka 3500 personer med förhöjd risk för hjärt-kärlsjukdom samt de akuta 

hjärtinfarktpatienterna i VaMIS som följts upp under drygt 6 år.      

John Öhrvik 

john.ohrvik@regionvastmanland.se  
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Utvärdering och vidareutveckling av diagnostiska kriterier för avvikande fyllnad 
av vänster kammare 

Hjärtsvikt med nedsatt pumpfunktion (HFrEF) är en typ av hjärtsvikt som är väldefinierad och där vi 

vet hur vi ska göra med diagnostik och behandling. Påvisande av nedsatt EF vid 

ultraljudsundersökning av hjärtat är en hörnsten i diagnostiken. En alternativ form av hjärtsvikt är 

hjärtsvikt med bevarad pumpfunktion (HFpEF), vilket är en hjärtsviktsform som blir allt vanligare. Här 

pumpar hjärtat bra, men hjärtat fyller sig på ett avvikande sätt. Kring denna typ av hjärtsvikt är 

kunskaperna betydligt mindre och dess diagnostiska kriterier är fortfarande under utveckling. Detta 

projekt avser att utvärdera tidigare publicerade riktlinjer för hur vänster kammares fyllnad ska 

bedömas och försöka vidareutveckla dessa kriterier. 

Pär Hedberg 

par.o.hedberg@regionvastmanland.se  

 

Vänster förmaks storlek och funktion i hälsa och sjukdom – referensvärden och 

prognostisk betydelse 

Hjärtsvikt är ett ökande folkhälsoproblem. Nedsatt pumpfunktion i vänster kammare, oftast mätt 

som nedsatt ejektionsfraktion (LVEF), är en typ av hjärtsvikt som lätt diagnosticeras med hjälp av 

ultraljudsundersökning av hjärtat (ekokardiografi). En alltmer vanlig typ av hjärtsvikt karaktäriseras 

dock istället huvudsakligen av en störd fyllnadsfunktion i vänster kammare, men med bevarad LVEF. 

Denna typ av hjärtsvikt (HFpEF) har en betydligt mer komplex patofysiologi och dess diagnostiska 

kriterier är fortfarande under utveckling. Tidigare studier indikerar att vänster förmak spelar en 

central roll vid HFpEF. Syftet med detta projekt är att undersöka olika aspekter av vänster förmaks 

egenskaper i hälsa och sjukdom, vilket kan leda till förbättrad diagnostik och prognostisk värdering 

vid hjärtsvikt. 

Pär Hedberg 

par.o.hedberg@regionvastmanland.se 

 

Prognostiskt värde av screening med multipla kardiovaskulära proteinmarkörer 

hos patienter med nyligen genomgången hjärtinfarkt och perifer artärsjukdom 

Kardiovaskulär sjukdom är den dominerande orsaken till död och sjuklighet i den västliga världen. 

Kliniska och biokemiska riskfaktorer/prediktorer som nu används i klinisk praxis har begränsat 

prognostiskt värde. Inflammatoriska proteiner (biomarkörer), som är involverade i bland annat 

åderförkalkning och i respons till hjärtinfarkt, har fått uppmärksamhet som möjliga prognostiska 

prediktorer. Med en ny teknik för analys av sådana biomarkörer (Proximity Extension Assay, PEA) 

utvecklad av OLINK Proteomics i samarbete med Uppsala Universitet, kan ett stort antal biomarkörer 

från ett och samma blodprov analyseras samtidigt. Målsättningen med detta projekt är att identifiera 

de viktigaste prognostiska biomarkörerna hos patienter med kardiovaskulär sjukdom och som på sikt 

kan bli användbara i rutinsjukvård. 

Pär Hedberg 

par.o.hedberg@regionvastmanland.se 
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Identifiering av blodburna proteinmarkörer som är associerade med utbredning 

av ateroskleros hos patienter med akut hjärtinfarkt 

Ateroskleros (”åderförkalkning”) är en systemsjukdom som ofta förekommer på flera lokalisationer i 

kärlträdet. Polyvaskulär sjukdom, d.v.s. ateroskleros i mer än en artärbädd, är associerad med ökad 

risk för kardiovaskulära händelser och en sämre prognos, både på kort och lång sikt. I detta projekt 

vill vi utvärdera om det finns blodburna proteinmarkörer som, efter en akut hjärtinfarkt, är 

associerade till polyvaskulär sjukdom. Dessa analyser sker med en ny teknik för analys av sådana 

proteinmarkörer (Proximity Extension Assay, PEA) utvecklad av OLINK Proteomics. Studien sker i 

samarbete med Kardiologkliniken i Uppsala där en explorativ analys görs i en kohort av 

hjärtinfarktpatienter inkluderade i Uppsala (REBUS-kohorten). Fynden valideras därefter i SAVa-

projektets VaMIS-kohort. 

Pär Hedberg 

par.o.hedberg@regionvastmanland.se 

 

Prognostisk betydelse av blodtrycksförändring under arbetsprov 

Fysiskt arbetsprov på cykelergometer är en väletablerad diagnostisk metod. Blodtryck är en av flera 

viktiga variabler som mäts under arbetsprovet. Ett sjunkande blodtryck under pågående arbetsprov 

anses vara ett allvarligt tecken och innebär en signifikant ökad risk för framtida hjärtinfarkt eller död. 

När det gäller andra typer av arbetsinducerade blodtrycksreaktioner är bilden betydligt mer 

mångfacetterad. Både svag och kraftig blodtrycksstegring har i olika studiepopulationer rapporterats 

vara prognostiskt ogynnsamma. I ett samarbete med prof. Lars Brudin, Linköping universitet, 

kommer vi undersöka den prognostiska betydelsen av blodtrycksreaktionen under arbete. Ett 

retrospektivt material omfattande drygt 16 000 patienter som genomfört arbetsprov i Kalmar mellan 

åren 2004-2012 kommer att samköras med Socialstyrelsens Patient- och Dödsorsaksregister. 

Pär Hedberg 

par.o.hedberg@regionvastmanland.se 

 

Proteinmarkörer för diagnosticering och riskvärdering av störningar i 

sockeromsättningen hos patienter med hjärt-kärlsjukdom 

Störningar i sockeromsättningen, såsom diabetes mellitus (DM) och förstadier till DM (”prediabetes”) 

är vanligt förekommande hos patienter med hjärt-kärlsjukdom. Den vedertagna diagnostiken av 

dessa glukometabola störningar är resurskrävande, vilket gör det angeläget att utforska alternativa 

diagnosmetoder. Dessutom finns ett behov av förbättrad riskvärdering för identifikation av patienter 

med störst nytta av intensifierad behandling med nya kostsamma diabetesläkemedel. Med en ny 

teknik för analys av proteinmarkörer (Proximity Extension Assay, PEA) kan ett stort antal 

proteinmarkörer från ett och samma blodprov analyseras samtidigt.  I denna studie vill vi undersöka 

möjligheten att identifiera de proteinmarkörer som kan förutsäga oupptäckt DM eller prediabetes. 

Utöver detta vill vi undersöka dessa markörers prognostiska betydelse för framtida kardiovaskulära 

händelser. 

Pär Hedberg 

par.o.hedberg@regionvastmanland.se 
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CANCER 

 

Kan narkos för cancerkirurgi påverka överlevnaden på sikt? 

Det finns flera tecken på att valet av narkosmedel vid en canceroperation kan spela roll för långtids-

överlevnaden. Den första och största studien på om det verkligen kan förhålla sig så drivs från 

Centrum för klinisk forskning i Västerås. Studien som gäller bröst- och tarmcancer pågår sedan 

december 2013. Patienter kommer att rekryteras till och med 2020. Nio svenska och X utländska 

centra deltar. För bröst-delen av studien finns redan nu resultat för ett-års-överlevnad. Fem-års-

överlevnad kommer att redovisas 2023. Rekryteringen av patienter med tarmcancer pågår. 

Mats Enlund 

mats.enlund@regionvastmanland.se  

 

SENOMAC och SENOMIC - kan den kirurgiska behandlingen vid bröstcancer 

göras lindrigare utan att det försämrar prognosen? 

Förekomst av spridning (metastasering) till lymfkörtlar i armhålan medför sämre prognos vid 

bröstcancer och i den kirurgiska behandlingen har det rutinmässigt, utöver ingreppet i bröstet, även 

ingått borttagande av flera lymfkörtlar i armhålan (axillutrymning). Detta ingrepp medför stor risk för 

besvär med bland annat svullnad i armen. Införandet av sentinel node-biopsi innebär att man kan 

identifiera den lymfkörtel (portvaktskörteln) som drabbas först. Om sentinel node är frisk är de andra 

lymfkörtlarna med största sannolikhet inte heller drabbade och man behöver inte göra någon 

axillutrymning. Flera studier talar också för att man kan avstå från axillutrymning även vid 

metastasering till sentinel node utan att det försämrar prognosen. Vi undersöker nu detta i två 

studier. I SENOMAC slumpar vi patienter med större metastaser (makrometastaser) till att antingen 

genomgå axillutrymning eller att man avstår från att operera bort fler lymfkörtlar. I SENOMIC avstår 

vi från axillutrymning hos alla patienter med mindre metastaser (mikrometastaser). Samtliga 

patienter följs sedan med extra kontroller för att kunna upptäcka eventuella återfall. 

Yvette Andersson 

yvette.andersson@regionvastmanland.se  
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FORSKNINGENS BIDRAG TILL VÅRDUTVECKLING 

 

 

Vad händer i lungorna under sövning? 

De flesta som sövs i samband med operation utvecklar sammanfallna lungavsnitt, så kallade atelektaser. 

Dessa försämrar syresättningen och kan öka risken för komplikationer, till exempel lunginflammationer, 

särskilt hos äldre och kroniskt sjuka. I forskningsprojektet testar vi olika respiratorsinställningar samt ett 

utandningsmotstånd som kallas PEEP. Detta syftar till att öka lungvolymen och minska utvecklingen av 

atelektaser. Vårt övergripande mål är att hitta ett optimalt sätt att sköta andningen åt patienten medan 

denne sover. 

Erland Östberg 

erland.ostberg@regionvastmanland.se  

 

Simuleringspedagogers utveckling och betydelse för vården 

Medicinsk simulering möjliggör utformning av inlärningsaktiviteter för olika kompetensområden (t. ex. 

kommunikation och ledarskap), som är avgörande för framtida vårdpersonal. Simuleringspedagoger och 

medicinska lärare följer olika karriärvägar och har olika utbildningsbakgrund och deras 

undervisningssituationer kan vara mycket olika i en simulerings situation. Trots att de har en nyckelroll för 

att underlätta inlärandet är information om den fortsatta yrkesutvecklingen (pedagogisk utveckling) av 

simuleringspedagoger inte tillgänglig i litteraturen. De tre aktuella studierna har genomförts med 

intervjuer av erfarna simuleringspedagoger och deras chefer i Sverige.  

I den första studien framkommer att erfarna simuleringspedagogernas pedagogiska utveckling baseras på 

självförtroende, och inte en djupare teoretisk förståelse av undervisning och lärande. 

Den andra studien med intervjuer av simuleringspedagogernas chefer gav insikter om att 

simuleringspedagoger påverkar klinisk praxis och att det kan få konsekvenser för patient 

omhändertagandet i vården. Simuleringspedagogers insatser är betydelsefulla för chefen och för 

vårdorganisationen. Studien visar även begränsande aspekter för simuleringspedagogers arbete i 

vårdorganisationen.  

Den tredje studien åskådliggör att simuleringspedagogernas arbete kan översättas till klinisk praxis och 

sammanfattas med tre huvudämnen; 1. Utbildning (utbildningsbehov, rutiner och riktlinjer, att vara en 

resurs), 2. icke-tekniska färdigheter (kommunikation, feedback, ledarskap/följarskap) och 3. klinisk 

färdighet (situationsmedvetenhet, rollmodell, självförtroende i klinisk vardag). Dessa teman demonstreras 

på individ, team och organisationsnivå genom ökad kompetens och självförtroende.  

Marie-Louise Södersved Källestedt 

marie-louise.sodersved.kallestedt@regionvastmanland.se  
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Låg bibehållenhet av kunskaper om riktlinjer för hjärtlungräddning (HLR) bland 

sjukvårdspersonal.  

Många faktorer påverkar överlevnaden efter ett hjärtstopp på sjukhus, så som kvalitén på utförd 

hjärtlungräddning, responstid på larm, responstid till defibrillering, organisation, patientens 

sjukdomshistoria och kunskap om hjärtlungräddning hos sjukvårdspersonal. Som patient förväntar du dig 

att sjukvårdspersonal har kunskaper att utföra hjärtlungräddning om så behövs.  

Studien undersökte hur kunskaper om hjärtlungräddning kvarlever fem år efter en omorganisation och 

utbildningsintervention. Resultaten visade att 7 procent av sjukvårdspersonalen har adekvata kunskaper 

om riktlinjer för hjärtlungräddning.  

Detta resultat kan påverkas av att den organisation som skapades under studien inte efterföljs.   

Marie-Louise Södersved Källestedt 

marie-louise.sodersved.kallestedt@regionvastmanland.se 
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